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Claass.it goederen en/of diensten van welke aard ook levert
of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen of
slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Claass.it is gerechtigd
bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele
inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van
voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Claass.it zijn
vastgelegd.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de
overheid worden opgelegd.

zichzelf of anderszins mag blokkeren. Claass.it behoudt zich het recht voor
vooruitbetaling te eisen.
Bij te late betaling is wederpartij door het enkele feit van een verstreken
betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere
verschuldigd
zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte - de kosten van rechtskundige bijstand van
Claass.it daaronder begrepen die

van de hoofdsom van de vordering.

nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze
verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
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over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan
ookaf te staan,danwel voorderdente doen gebruiken.
Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot
broncode te herleiden (“reverse engineering”), behoudens in die gevallen waarin de
wet dit uitdrukkelijk toestaat.

blijven eigendom van Claass.it totdat alle
bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de
genoemd in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Claass.it zijn voldaan.
5.2

Indien op door Claass.it krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken
beslag wordt gelegd, dient de wederpartij Claass.it hiervan terstond op de hoogte te
stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de
wederpartij verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement
van de wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Claass.it.

investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en
energie. Mede op grond hiervan dient de wederpartij zoveel mogelijk medewerking te
verlenen aan het uitvoeren van de met Claass.it gesloten overeenkomst. Wederpartij
zal

van de door Claass.it te verlenen diensten, voor de
invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede
voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig - in elk geval minimaal op de
door de

bestanden anderszins aan te passen.
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zullen deze voldoen aan de voor het
uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van
wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Claass.it
is gesteld of wederpartij op andere wijze niet voldoet aan zijn
kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.
ervoor zorgdragen dat deze medewerkers
ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wederpartij zal kosteloos zorg
dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Wederpartij brengt de
bevinden, in overeenstemming
met de daaraan door Claass.it gestelde eisen met betrekking tot onder andere
temperatuur, vochtigheidsgraad enstroomtoevoer.

te worden gemeld. Een klacht schort de verplichting tot
betaling niet op. Eventuele - uit een gebrek voortvloeiende - aansprakelijkheid is
beperkt tot datgene wat in artikel 10 is bepaald.
De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de
betreffende producten te staken

vrij producten aan Claass.it te retourneren voordat Claass.it hiermee
heeft ingestemd.

kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding
van enige leveringstermijn kan
gedeelten op te
leveren.
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uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke
schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst. De ontbinding schriftelijk indienen;
rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds de prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst had
geleverd.
Bedragen die Claass.it voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
zij reeds ter uitvoering van de
direct opeisbaar.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1: is de overeenkomst van rechtswege
ontbonden indien de wederpartij
in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig)
surséance van betaling wordt verleend;
kan Claass.it de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst door middel van een

deze wijzen van ontbinding nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.

Claass.it uit welken hoofde
en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.
Claass.it zal ter zake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/of
zaakschade nimmer meer
gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis.

in dit
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artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door Claass.it verleende
creditering.
van) de overeenkomst met de wederpartij tenzij de
wederpartij deze aanspraken zelf jegens Claass.it geldend zou

Claass.it ter zake niet zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake
relevante informatie.

Claass.it kan niet ervoor instaan dat ter zake geen (kleine) afwijkingen
zullen voorkomen.

Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel
eigendom alsmede soortgelijke

overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke
overdracht van zodanige rechten.
wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
Het is Claass.it toegestaan om technische maatregelen te nemen en te
onderhouden ter bescherming vande programmatuur of materialen.

tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen
herleidbaar is.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
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of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk
is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te
verstrekken.

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe
verhinderd is als gevolg van een
voor diens rekening komt.
Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Claass.it,
vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere
dienstverlening door Claass.it

Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden
van het in dienst nemen van
beding vervalt bij
uitgesproken faillissement of bij verleende surséance van een der partijen.
euro) aan de andere partij.

De overeenkomsten tussen Claass.it en wederpartij worden beheerst door Claass.it
recht.

mochten zijn,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van
Claass.it.
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verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de
onderstaande voorwaarden van toepassing.

“AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is

toegekend.

(afhankelijk van de
hoedanigheid waarin de wederpartij Persoonsgegevens verwerkt) de rol van
Verwerker of sub verwerker.

Claass.it verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in
opdracht van de wederpartij Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal
uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de
worden bepaald.

of Sensible Use Policy
zijn genoemd. De wederpartij dient te melden om welke categorieën van
betrokkenen en persoonsgegevens het gaat, middels het document: Verwerkers
overeenkomst

duur van de opslag van
Persoonsgegevens.

die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het
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verwerken van Persoonsgegevens.
worden aangeleverd.
Claass.it zal de wederpartij, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn,
informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen.
verwerken onder het gezag van Claass.it.
Claass.it zal de wederpartij in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van
de wederpartij in strijd is met relevante privacywet- enregelgeving.

zijn.

wet- en regelgeving.
Claass.it zal de wederpartij, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen
het gaat.

Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en
regelgeving.
De toegestane verwerkingen zullen door Claass.it worden uitgevoerd binnen een
(semi-)geautomatiseerde omgeving.
Claass.it is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens in
relatie tot de opsomming in de
en onder de
uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor alle overige
verwerkingen van
door
derden en/of voor andere doeleinden, is Claass.it niet verantwoordelijk. De
verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de wederpartij.
bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen
inbreuk maakt op enig recht van derden.
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Dewederpartij verleentClaass.it hierbij toestemming ombij de verwerking derden(sub
verwerkers)inteschakelen.
Op verzoek van de wederpartij zal Claass.it de wederpartij zo spoedig mogelijk
informeren over de door haar

Claass.it zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten
op zich nemen als tussen de
derden.

onbevoegde
kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet
op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het
treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

de
naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

ongeluk of op onrechtmatige wijze leid tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking
naar beste kunnen inspannen om de wederpartij daarover
zo snel(uiterlijk 2 weken) mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de
wederpartij beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen
zal
te maken.
Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Claass.it meewerken aan het
informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. De
wederpartij is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
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De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest,
alsmede:
•
•
•
•
•
•

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
Wat is de (voorgestelde) oplossing;
Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de wederpartij, toezichthouder).

doorsturen aan de wederpartij en de betrokkene
hiervan op de hoogte stellen. De wederpartij zal het verzoek vervolgens verder
zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de wederpartij hulp benodigd heeft van
Claass.it voor de
rekening gaan brengen.
Wanneer er een verzoek komt van een Betrokkene, anders dan Claass.it die zijn of
haar privacy rechten wil

en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen
Persoonsgegevens.
persoonsgegevens die Claass.it moet bewaren
Belastingtechnische reden.

om

De wederpartij heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke
ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van
alle punten uit deze Bijlage.
opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten
aanbrengt die een door de wederpartij geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een
dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Claass.it aanwezige
soortgelijke
per jaar
plaats.

13

maximaal twee
weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking
stellen.
en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden
doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
De redelijke kosten voor de audit worden door de wederpartij gedragen, met dien
verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de wederpartij
zullen worden gedragen.

waarvoor hij deze heeft
verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot
betrokkenen herleidbaar is.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
• Voor zover de wederpartij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de
informatie aan derden te verschaffen; of
•
Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
• Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te
verstrekken.

geval voor de duur van de samenwerking.
De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
Partijen anders overeenkomen.

